1 клас
Я досліджую світ
Тема. Я досліджую зміни в довкіллі навесні
Завдання: підручник с. 55, розмісти малюнки у правильному порядку (завд. 5)
https://www.youtube.com/watch?v=r4oN0cUhs6A
https://www.youtube.com/watch?v=3OxW-SXgBgQ
https://www.youtube.com/watch?v=4TVLoQenZ0A
https://www.youtube.com/watch?v=DxRAV8SeavY
Українська мова
Тема. Букви З і з. Письмо великої букви З. Дзвінкі і глухі приголосні звуки
Завдання : підручник с. 55, скласти історію «Як зайченя татові допомогло», зош. с.
39 – письмо великої букви З
https://www.youtube.com/watch?v=XmHET-LD1TI
https://www.youtube.com/watch?v=xVJnpqC839A
https://www.youtube.com/watch?v=DsSNePK3VLA
https://www.youtube.com/watch?v=gwh5pWuAkqo
https://www.youtube.com/watch?v=0hTA815aThQ
Фізична культура
Тема. Загартування як засіб зміцнення здоров’я та покращення фізичного розвитку.
Загальнорозвивальні вправи. «Повторний- човниковий» біг 3 Х 10 м. Гра
https://www.youtube.com/watch?v=1Pi1yiVDPA8
https://www.youtube.com/watch?v=rYb5rRrbHV0
Музичне мистецтво
Тема. Казка
Повторити
пісню
А.
Житкевича
гномів» https://www.youtube.com/watch?v=pNGy5egvoOI
Прослухати вальс з балету «Спляча красуня» П.Чайковського
https://www.youtube.com/watch?v=Xi9N5M880Dg

«Семеро

2 клас
ЯДС підручник с.84-87, у зош. з друкованою основою с.47-49
Українська мова у зош. з друкованою основою впр.1, 2 (с.35-36). Для виконання
цього завдання тобі знадобляться кольорові олівці твоїх улюблених кольорів,
усміхніться, вам це личить!
Фізична культура
Тема. Організуючі та загально розвивальні вправи. Різновиди ходьби, бігу. Розвиток
швидкості, гнучкості. Рухлива гра «Влучно в обруч»
Виконати загально розвивальні вправи, різновиди ходьби. Розвивати швидкість,
гнучкість. Ознайомитися з правилами гри «Влучно в обруч» (по можливості зіграти
з членами сім’ї)
https://vseosvita.ua/library/ruhlivi-igri-na-urokah-fizkulturi-v-2-klasi-6264.html

3 клас
Природознавство 16. 04
Тема. Опорно-рухова система. Формування постави
Переглянути презентацію «Опора та рух»
Д/ з Опрацювати у підручнику с. 144 – 149, давати відповіді на запитання, у зошиті
с. 52;
пройти онлайн-тестування «Організм людини. Опора тіла і рух» за посиланням
https://vseosvita.ua/test/start/htg747

Основи здоров’я
Тема. Навчання – найголовніша справа. Розвиток пам’яті та уваги. Практична
робота «Вправи для тренування зорової та слухової пам’яті та концентрації уваги»
Переглянути відео за посиланням https://youtu.be/46GRicp0nWI
https://youtu.be/adV8DAUxb4Y
Д/з Опрацювати у підручнику с. 125 – 128, у зошиті с. 47 – 48
Музичне мистецтво
Тема «Тричастинна форма музики».
Вивчити пісню В.Кравчука «Розмалюю писанку»
https://www.youtube.com/watch?v=0WArsrfo07Y
Повторити
українську
народну
пісню
сватку» https://www.youtube.com/watch?v=CI8ll_Qvt5Q
Прослухати твір Миколи Лисенка «Експромт ля мінор»
https://www.youtube.com/watch?v=_ZmF1LYGUZ8

«Соловеєчку,

сватку,

Англійська мова
Тема. Відпочинок і дозвілля. Підтема. Ігри.
Вивчити слова; вправа 2, с.: 122 (усно, прочитати); вправа 3, (усно, прочитати та
порівняти (1 стовпчик - Ден робить справи кожного дня; 2 стовпчик - Ден
буде робити наступної неділі)); вправа 4, с.: 123 (письмово, написати твердження
Так/Ні); вправа 5, (письмово, доповнити речення, використовувати вправу 3).
№
АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО
з/п
1.
A playground
2.
Hopscotch
3.

Hide-and-seek

4.

To play badminton

ТРАНСКРИПЦІЯ

ПЕРЕКЛАД

[ˈpleɪgraʊnd] (плейграунд)
[hɒpskɒʧ] (хопскоч)
[haɪd ænd siːk]
(хайд енд сік)
[tuː pleɪ ˈbædmɪntən]
(ту
плей бедмінтен)

Ігровий майданчик
Класики
Хованки
Грати в бадмінтон

4 клас
Природознавство
Тема. Узагальнення і систематизація знань. Виконати наступну самостійну роботу в
зошиті (варіант на вибір) (вставка посередині)
Літературне читання
Тема.
Підручник
«Я
люблю
читати»
О.
Довженко.
Кріт
–
неборака. https://4book.org/uchebniki-ukraina/4-klass/2153-ya-lyublyu-chitati-4-klassavchenko/cikavi-rozpovidi-pro-brati
Виконати наступний варіант контрольної роботи в зошиті ДПА
Музичне мистецтво
Тема. Тема. Мелодії загадкового Сходу
Вивчити індонезійську народну пісню «Прогулянка з батьком»
https://www.youtube.com/watch?v=KggB4hJdJds
https://www.youtube.com/watch?v=eMxML1fQYNQ
Прослухати твір Дмитра Кабалевського «Варіації на тему японської народної пісні
«Вишня»
https://www.youtube.com/watch?v=_Bsl7GfVSh8

Англійська мова
Тема. Свята і традиції. Підтема. День гумору.
Вивчити слова; вправа 3, с.: 96 (усно, прочитати діалог); вправа 5, с.: 97 (письмово,
доповнити речення, написати розповідь про свого друга/подругу).
№
АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО
з/п
1.

Meet new friend(s)

2.
3.
4.
5.

Talk
Laugh
Sing song
Dance

6.

Play game(s)

7.

Party

8.

Humour Day

9.

Celebrate

ТРАНСКРИПЦІЯ
[miːt njuː frend]
(міт нью френд(с))
[tɔːk] (ток)
[lɑːf] (лаф)
[sɪŋ sɒŋ] (сін сон)
[dɑːns] (данс)
[pleɪ geɪm]
(плей гейм)
[ˈpɑːtɪ] (паті)
[ˈhjuːmə deɪ]
(хюме дей)
[ˈselɪbreɪt] (селібрейт)

ПЕРЕКЛАД
Зустрічати нових друзів
Говорити
Сміятися
Співати пісню
Танцювати
Грати в ігри
Вечірка
День гумору
Святкувати

5 клас
Англійська мова
Тема. Свята та традиції. Підтема. Свята у Великобританії.
Повторити Теперішній неозначений час, Минулий неозначений час; написати твір
(10 речень) про свята у Великобританії.
Зарубіжна література
Тема. Роальд Дал ( 1916-1990)
«Чарлі і шоколадна фабрика».
Опрацювати матеріал за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=TWsFszHa5SY
https://www.youtube.com/watch?v=RTa-FcRGHI0
Основи здоров’я
Тема: Безпека надворі. Екстремальні ситуації (при спілкуванні з людьми) з
незнайомцями.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=Dh_8PNxAjuo
Д/з – §27, рз с.52-54,вивчити правило п’яти «Не»
Фізична культура
Загальнорозвивальні вправи, човниковий біг 4х6м. Стрибки в довжину з місця.
Українська мова
Тема: Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Адреса. Оформлення конверта.
Вправа 484(усно)
485(письмово)

6 клас
Англійська мова
Тема. Україна. Київ. Підтема. Повторення.
Написати твір (10 речень) про відомі місця Києва, (використовувати вправу 6, с.:
157); тестове завдання, с.: 157 (усно).
Зарубіжна література
Тема. Рей Дуглас Брейбері « Усмішка». Тривога за руйнування духовних цінностей
в оповіданні «Усмішка».
Виразно читати, переказувати оповідання Р.Бредбері «Усмішка», с.211-215
https://www.youtube.com/watch?v=n9MF430VHSo
https://www.youtube.com/watch?v=2Tm9XAajb-s
Математика
Тема: Перпендикулярні й паралельні прямі, їх побудова за допомогою косинця і
лінійки.
https://www.youtube.com/watch?v=VQXuTjxK8jw
Параграф 52.
№ 1481, 1483, 1485
Українська мова
Тема: Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Числівник».
Підготувати відповіді на перші 6 запитань на повторення розділу с.205.
Письмово виконати завдання:
1. Запишіть словами і провідміняйте числівник 547.
2. Зробіть морфологічний розбір числівників з поданого речення.
На сьомому кілометрі шляху ми зупинилися на двадцять п’ять хвилин.
3. Напишіть твір «Як я готуюся до уроків», використавши кількісні й порядкові
числівники.
Фізична культура
Загальнорозвивальні вправи, човниковий біг 4х6м. Стрибки в довжину з місця.
Основи здоров’я
Тема: Безпека під час користування засобами побутової хімії.
Д/з – §26, рз с. 58-59, вивчити правила зберігання та використання засобів
побутової хімії, вивчити вміст домашньої аптечки.

7 клас
Українська мова
Тема: Написання сполучників разом та окремо.
Параграф 47. Вправа 495(усно) 497,504(письмово)

Фізика
Тема: Розв’язування задач
Повторити параграфи 30-32.

Вправа 30 № 9.

Вправа31 №8. Вправа 32 № 7.

Біологія
Тема:
Комунікація
тварин.
Переглянути
відео-урок
https://www.youtube.com/watch?v=Uup8lWqJVVo
Д/з – §54, підготувати міні – проект «Як тварини користуються знаряддями праці»
с.224
Виконати завдання 11 с. 87-88 роб. Зош.
Образотворче мистецтво. Тема уроку: Архітектурні пам’ятки України, Сумської
області. Д/з: складіть перелік архітектурних пам’яток нашого краю, використовуючи
інтернет-ресурси та друковані джерела.
Алгебра
Лінійні рівняння та їх системи як математичні моделі текстових задач. П. 29, №1078,
1079, 1081

Фізична культура
Метання м’яча на дальність. Спеціальні вправи метальника. Повільний біг до 9
хвилин. https://mylifesport.ru/text.php?id=106

8 клас
Всесвітня історія. Російська держава за часів правління Катерини ІІ. Д/з:
опрацювати § 25, стор.205-208. Скласти тези реформ Катерини ІІ.
Переглянути
відео
https://www.youtube.com/watch?v=chTR1h6rgCE

за

посиланнями:

https://www.youtube.com/watch?v=XFpg9UnJbNY
Історія України. Тема уроку: Урок узагальнення знань. Д/з: виконати завдання №
1-5 на стор.219.
Фізика
Тема: Робота й потужність електричного струму.
https://www.youtube.com/watch?v=DkayQxAnO5A
Параграф 33.
Вправа 33 № 3-5

Українська мова
Тема. Відокремлені обставини.
Переглянути урок за посиланням
https://youtu.be/Qec0Qcw_ezw
https://youtu.be/QCGY1Rp3x1M
Д/з: опрацювати матеріал за підручником с. 159-160; виконати вправи: усно357, 358; письмово- 361, 362, 363.
Хімія
Тема: Розрахункові задачі. Обчислення за хімічними рівняннями маси, об’єму,
кількості речовини реагентів та продуктів реакції.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=ixbwBExLzjs
приклади розв’язування задач у зошит)

(записати всі

Д/з – §37, вивчити алгоритм розрахунків за хімічними рівняннями с. 197, виконати
№ 132 – 134 с. 198 (фотозвіт з виконаними задачами прислати у вайбер )
Українська література
Тема. Алегоричність образу коня Шептала.
Переглянути відео за посиланням https://youtu.be/ATQBjlr1M5Q
https://youtu.be/VGLk6imaXik
Д/з: скласти цитатний план образу коня Шептала ; *написати твір-роздум на
основі прочитаного твору про роль особистості в суспільстві; пройти онлайнтестування за посиланням https://vseosvita.ua/test/start/gts380

9 клас
Англійська мова
Тема. Міста Великої Британії. Підтема. Міста Великої Британії: Единбург,
Бірмінгем.
Вправа 1, с.: 213 (усно, дати відповіді на запитання); вправа 4, с.: 215 (прочитати
інформацію, написати, чим пишаються діти); вправа 6, с.: 216 (усно).
Фізична культура
Спеціальні бігові вправи: біг з високим підняттям колін,біг з закиданням гомілки,
серії бігу 3х30м. https://mylifesport.ru/text.php?id=101
Українська мова
Тема: Ключові слова в тексті й абзаці.
Параграф 34. Вправа 5 с.122(письмово)

вправа 2 с.121(усно)

Українська література
Тема. П.Куліш . «Чорна рада» - перший україномовний історичний
роман-хроніка. Походження його назви. Історична основа й
авторська уява, романтичність стилю.
Переглянути відео за посиланням https://youtu.be/LejZB19M-98
https://youtu.be/to1S-rN7IGI
Д/з: прочитати історичний роман-хроніку П.Куліша «Чорна рада»; переглянути
фільм;

пройти

онлайн-тестування

«П.Куліш

«Чорна

рада»»

за

посиланням https://vseosvita.ua/test/start/vdq421
Фізика
Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах. §38(п. 1,
2), вправа 38, задача 1 (1 – 3)
Зарубіжна література
Скласти тести, різнорівневі завдання із відповідями на тему «Нові тенденції у
драматургії кінця ХІХ – ХХ століття» (за творами Г. Ібсен «Ляльковий дім», Б. Шоу
«Пігмаліон», В. Гюго «Собор Паризької Богоматері».
Інформатика
Тема: Розв’язування компетентнісних задач з теми «Комп’ютерні публікації»
Повторити Розділ 7 підручника. Створити публікацію в програмі PUBLISHER (на
тему: Протидія КОРОНАВІРУСУ») та прислати на електронну адресу:
v.ovcharenko85@gmail.com

10 клас
Алгебра
Найбільше і найменше значення функції на відрізку. П. 24, №24.1(1, 3), 24.7
Фізика
Робота при переміщенні заряду в однорідному електростатичному полі.
Потенціальний характер електростатичного поля. Потенціал. Різниця потенціалів.
§42 (п. 1 – 5) https://www.youtube.com/watch?v=5lnQ8QIOqaU
Громадянська освіта. Тема уроку: Права людини та особливості захисту прав
дитини в Інтернеті. Д/з: опрацювати стор.120-121. Скласти схему: захист прав
людини в інтернет-середовищі.
Захист Вітчизни. Тема уроку: Основи військової топографії, Орієнтування на
місцевості. Компас. Д/з: опрацювати § 31. Визначити сторони горизонту за сонцем і
годинником.
Переглянути
відео
за
посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=jgAk67AFPIQ

Українська мова
Тема: Зміни звуків в особових формах дієслів. Безособові дієслова.
Параграф 70. Дати відповіді на запитання «Перевір себе» с.178.
Вправа 504(усно). Напишіть рецепт приготування улюбленої страви. Підкресліть
дієслова. Визначте, у якій формі їх ужито.
Фізична культура
Спеціальні бігові вправи: біг з високим підняттям колін,біг з закиданням гомілки,
серії бігу 3х30м. https://mylifesport.ru/text.php?id=101
Інформатика
Тема: Системи управління електронними документами. Технічні засоби обробки
документів та інформації.
https://www.youtube.com/watch?v=gYbsCi7huwk
Інформація за посиланням:
http://synivkazosh.at.ua/_tbkp/urok_10_klas.pdf

